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ATA DA ATA DA ATA DA ATA DA QUQUQUQUARTAARTAARTAARTA    SESSÃO SESSÃO SESSÃO SESSÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA ORDINÁRIA DA CÂMARA ORDINÁRIA DA CÂMARA ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL, realizada no dia , realizada no dia , realizada no dia , realizada no dia 

vinte e umvinte e umvinte e umvinte e um    de de de de marçomarçomarçomarço    dois mil dois mil dois mil dois mil 

e e e e onzeonzeonzeonze, sob a Presidência do , sob a Presidência do , sob a Presidência do , sob a Presidência do 

Sr. Ver.Sr. Ver.Sr. Ver.Sr. Ver.    Edson da Silva Edson da Silva Edson da Silva Edson da Silva 

MezencioMezencioMezencioMezencio. . . .  

 

                                            Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil 

e onze, às vinte horas, nas dependências da Câmara Municipal, Palácio “Prof. 

Oscar de Oliveira Alves”, localizado na Rua José Rodrigues Palhares, número 

cento e dezessete, foi realizada a Quarta Sessão Ordinária, com a presença dos 

Senhores Vereadores: Edson da Silva Mezencio, João Roberto Alves dos Santos 

Júnior, José Mário Castaldi, Luis Roberto Daldegan Broglio, Marcelo Eduardo 

Rissato, Marcelo Simão, Norma Jamus Villela, Paulo César Missiatto e Paulo 

Henrique de Melo. Foram convocados para prestarem seus serviços nesta 

Sessão Ordinária os seguintes funcionários desta Edilidade: Dr. Daniel César 

Lencioni, Dr. Edson Viviani e Régia Maria Alves Fernandes Ribeiro. Conforme o 

disposto na Resolução nº. 003/2010, de 16/09/2010, a gravação em 

áudio/vídeo desta sessão, bem como este relatório, encontra-se arquivados 

em meio digital e em mídia – DVD no Sistema de Ata Eletrônica na Diretoria 

Legislativa da Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro. O Sr. 

Presidente, Vereador Edson da Silva Mezencio declara abertos os trabalhos da 

presente Sessão e solicita ao 2º Secretário para que proceda a chamada dos 

Srs. Vereadores. Após verificar em Plenário a existência de número legal, o Sr. 

Presidente solicita a apresentação do Hino Nacional Brasileiro e o Hino de 

Santa Rita do Passa Quatro. Em seguida, consulta o Plenário se o mesmo 
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concorda com a dispensa da leitura da Atas das Sessões anteriores, sendo 

aceitas foram às mesmas aprovadas. Em seguida, o Sr. Presidente, solicita um 

minuto de silêncio pelo falecimento das seguintes pessoas: Tânia Aparecida 

Vergne; José Colodiano Sobrinho; Gessi Xavier; Mario Salatiel Ferreira; Antonio 

José Costa; Carlos Teixeira Mendes Filho; Aparecida Lúcio da Costa e Mariana 

Polizel, ocorrido recentemente. Logo após, solicita ao 1º Secretário da Mesa, 

Ver. João Roberto Alves dos Santos Júnior, para que proceda a leitura do 

material referente ao Expediente, sendo: 1)- Ofício nº. 009/11, de autoria do 

Sr. Prefeito Municipal, enviando Projeto de Lei nº. 016/11, o qual Dispõe sobre 

a extinção de cargos e vagas do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de 

Santa Rita do Passa Quatro. O referido Projeto de Lei será encaminhado às 

Comissões de Justiça e Redação, para estudos e manifestações; 2)- Ofício nº. 

010/11, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando Projeto de Lei nº. 

017/11, o qual Cria cargos e vagas no Quadro de Pessoal da Prefeitura 

Municipal de Santa Rita do Passa Quatro. O referido Projeto de Lei será 

encaminhado às Comissões de Justiça e Redação, e de Finanças, Orçamento, 

Economia e Administração Pública, para estudos e manifestações; 3)- Ofício 

nº. 012/11, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando Projeto de Lei nº. 

018/11, o qual Autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção social à 

A.E.U.S. – Associação dos Estudantes Universitários Santarritenses de Santa 

Rita do Passa Quatro. O referido Projeto de Lei será encaminhado às 

Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento, Economia e 

Administração Pública e de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e 

Turismo, para estudos e manifestações; 4)- Requerimento apresentado pelo 

Sr. Vereador Paulo César Missiatto, número: 004/11, Requerendo à Mesa, após 

as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, que seja requisitado ao 

Chefe do Executivo toda a documentação referente ao próprio municipal 

denominado “Professor Rômulo Bortolini”, que está sendo construído na Rua 
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José gracioso, s/n. Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por 

unanimidade; 5)- Requerimento apresentado pelo Sr. Vereador João Roberto 

Alves dos Santos Júnior número: 005/11, Requerendo à Mesa, após as 

formalidades regimentais e ouvido o Plenário, Votos de Aplausos e 

Congratulações aos idealizadores do “Bloco dos Moles”. Submetido em 

Discussão e Votação foi o mesmo aprovado por unanimidade; 6)- 

Requerimento apresentado pelo Sr. Vereador João Roberto Alves dos Santos 

Júnior número: 006/11, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais 

e ouvido o Plenário, Votos de Aplausos e Congratulações à Equipe do “Santa 

Hora Promoções e Eventos” Dalson Viviani, Eros Torrezan Viviani, Eldes 

Torrezan Viviani e Wilson Zorzi Junior, pelo sucesso do carnaval que 

promoveram nas quatro noites. Submetido em Discussão e Votação foi o 

mesmo aprovado por unanimidade; 7)- Requerimento apresentado pelo Sr. 

Vereador Luis Roberto Daldegan Bróglio, número: 007/11, Requerendo à 

Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, informações ao 

Chefe do Executivo Municipál, se existe um calendário das festas municipais 

para o ano de 2011; 8)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador João 

Roberto Alves dos Santos Júnior, números: 010/11, Indicando ao Chefe do 

Poder Executivo Municipal para que através do departamento competente da 

municipalidade, seja providenciada a poda das árvores em nosso Município; 

011/11, Indicando ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que através do 

departamento competente da municipalidade, seja providenciado, com 

urgência, a colocação de guard rail na estrada que liga Santa Rita - Porto 

Ferreira, na altura da curva onde se localiza a “cava de cascalho”. As Indicações 

acima referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as 

providências cabíveis; 9)- Indicação apresentada  pelo Sr. Vereador Luis 

Roberto Daldegan Broglio, número: 012/11, Indicando ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal a necessidade de criação de cargo de Coordenador 
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Pedagógico junto à rede municipal de ensino. A Indicação acima referida será 

encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 10)- 

Indicação apresentada  pelo Sr. Vereador Marcelo Eduardo Rissato, número: 

013/11, Indicando ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que através do 

departamento competente, seja providenciada o recapeamento asfáltico na 

Rua Barão de Cotegipe, especialmente no trecho que se inicia no cruzamento 

com a Rua João Lourenço, no sentido cidade/estrada da antiga Vigor;  014/11, 

Indicando ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que através do 

departamento competente, seja providenciada, com urgência, a pintura de 

sinalização de solo PARE no cruzamento das Ruas Visconde do Rio Branco e 

Sete de Setembro. As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao 

Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 11)- Indicações 

apresentadas pelo Sr. Vereador Marcelo Simão, números: 015/11, Indicando 

ao Chefe do Executivo Municipal para que, através do departamento 

competente, sejam tomadas providências necessárias  no sentido de verificar 

e sanar, juntamente com as instituições bancárias credenciadas para o 

recebimento da fatura de Serviços, Água e Esgoto, da municipalidade, o 

problema na leitura do código de barras, pois existem contribuintes que não 

conseguem efetuar o pagamento nos caixas eletrônicos e têm de recorrer ao 

guichê dos caixas bancários, o que demanda tempo e causa desconforto; 

016/11, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para que, através do 

departamento competente, sejam tomadas providências necessárias para a 

conclusão da construção da construção do imóvel municipal destinado a ser 

mais uma unidade do CRAS – Centro de  Referencia de Assistência Social, 

localizado na Vila Santa Maria;  017/11, Indicando ao Chefe do Executivo 

Municipal para que, através do departamento competente, seja 

providenciada a retirada de entulhos na área de preservação permanente 

“APP”, localizada próxima ao Centro de Lazer do Trabalhador, bem como seja 
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estudada a possibilidade de construção de muro no local. As Indicações acima 

referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as 

providências cabíveis; 12)- Indicações apresentadas pela Mesa da Câmara 

Municipal, números: 018/11, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para 

que, através do departamento competente, tome providências no sentido de 

exigir dos proprietários do terreno, na esquina da Rua Duque de Caxias com a 

Avenida Severino Meirelles, uma definição sobre se vão construir no local, 

caso contrário deverão construir muros na referida área, que há tempos está 

cercada apenas por tapumes; 020/11, Indicando ao Chefe do Executivo 

Municipal para que, através do departamento competente, exija da Comissão 

responsável pela INTERMED para que tragam banheiros químicos para as 

imediações dos locais de competições; 021/11, Indicando ao Chefe do 

Executivo Municipal para que, através do departamento competente 

reivindique junto à Empresa Telefônica, a abertura de um Posto de 

Atendimento aos usuários em nossa cidade; 022/11, Indicando ao Chefe do 

Executivo Municipal para que, através do departamento competente, contrate 

empresa especializada a fim de realizar estudos para o aproveitamento da 

área  que  havia sido destinada à ABCAM. As Indicações acima referidas serão 

encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 

13)- Ofício nº 11/11, autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual  enviando 

resposta às Indicações de números 01, 02 e 07/2011. As referidas informações 

ficarão arquivadas na Secretaria desta Casa à disposição dos Srs. Vereadores; 

14)- Ofício número: 02/11, de autoria do Sr. Antônio Centenário, Presidente da 

Associação Cultural Waldomiro de Freitas Sant’Anna – Rádio Santa Rita FM, 

solicitando informações deste Legislativo; 14)- Leitura de telegramas 

informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde 

e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.  As referidas 

informações ficarão à disposição de todos na Secretaria desta Casa. 
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Terminado o Material do Expediente, o Sr. Presidente oferece a Palavra aos 

oradores inscritos e fazem uso da mesma os Srs. Vereadores: Marcelo Simão, 

João Roberto Alves dos Santos Júnior;  Paulo César Missiatto,  Norma Jamus 

Villela  e José Mário Castaldi. Ninguém mais desejando fazer uso da Palavra, 

passa-se à Ordem do DiaOrdem do DiaOrdem do DiaOrdem do Dia constando o seguinte: Discussão e Votação Única do 
Projeto de Lei número: 003/11003/11003/11003/11, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual 

Dispõe sobre a prevenção e o controle da transmissão e a atenção básica à 

saúde nos casos de dengue no Município de Santa Rita do Passa Quatro e dá 

outras providências. A Comissão de Justiça e Redação apresentou Emendas 

Aditivas pelos motivos de elaboração técnica e jurídica. Submetidas em 

Discussão e Votação Única as referidas Emendas, foram as mesmas aprovadas 

por unanimidade; Logo após, o Sr. Presidente coloca em Discussão e Votação 

Única o Projeto de Lei nº. 003/11, sendo o mesmo aprovado por unanimidade, 

com Emendas; Segunda Discussão e Votação do Projeto de Complementar nº. 

001/11 de autoria da Mesa da Câmara Municipal, o qual Altera a redação do 

Artigo 2º da Lei nº.  2.811, de 04 de março de 2009. A Comissão de Justiça e 

Redação apresentou Emenda Aditiva ao referido Projeto de Lei 

Complementar, pelos motivos de elaboração técnica e jurídica. Submetida em 

Segunda Discussão e Votação, a referida Emenda foi aprovada por 

unanimidade. Logo após, o Sr. Presidente coloca em Segunda Discussão e 

Votação o Projeto de Lei Complementar nº. 001/11, sendo o mesmo aprovado 

por unanimidade, com Emenda. Logo após, o Sr. Presidente solicita ao  1º. 

Secretário para que faça a leitura do Requerimento de autoria do Ver. Luis 

Roberto D. Broglio, Membro da Comissão de Finanças, Orçamento, Economia 
e Administração Pública, solicitando Vistas no Processo do Tribunal de Contas, 

sob o nº. 2535/026/07, bem como do Despacho do Presidente da Câmara 

Municipal. Nada mais havendo para tratar, o Sr. Presidente convoca os Srs. 

Vereadores para a 3ª Sessão Extraordinária, a ser realizada no dia 24 de março 
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de 2.011, às 20 horas para Discussão e Votação dos Projetos de Lei números: 

016/11, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Dispõe sobre a extinção de 

cargos e vagas do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Santa Rita do 

Passa Quatro ; 017/11, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Cria cargos 

e vagas no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa 

Quatro e 018/11, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual  Autoriza o 

Executivo Municipal a conceder subvenção social à A.E.U.S. – Associação dos 

Estudantes Universitários Santarritenses de Santa Rita do Passa Quatro. Logo 

após, declara encerrada a presente Sessão, lavrando-se esta Ata que após ser 

submetida à apreciação do Plenário, será devidamente assinada pela Mesa da 

Câmara Municipal. Aprovada em: 04 de abril de 2.011. 

 

 

 

Ver. Edson da Silva MezencioVer. Edson da Silva MezencioVer. Edson da Silva MezencioVer. Edson da Silva Mezencio    

                                                                                                                                                                                                                                            PresidentePresidentePresidentePresidente    

    
    
    
    

Ver. João Roberto A. Ver. João Roberto A. Ver. João Roberto A. Ver. João Roberto A. SantosSantosSantosSantos    Júnior Júnior Júnior Júnior                                                                         Ver. LuisVer. LuisVer. LuisVer. Luis    Roberto D. BroglioRoberto D. BroglioRoberto D. BroglioRoberto D. Broglio    

1º. Secretário                    1º. Secretário                    1º. Secretário                    1º. Secretário                                                                                                                                                                    2º Secretário.2º Secretário.2º Secretário.2º Secretário. 

 

 

    
    
    
    



 
 

 
8 

4444ª  SESSÃO ORDINÁRIAª  SESSÃO ORDINÁRIAª  SESSÃO ORDINÁRIAª  SESSÃO ORDINÁRIA    
    

                        21212121/03/03/03/03/2.011/2.011/2.011/2.011    
    

Pauta do Expediente e das PropositurasPauta do Expediente e das PropositurasPauta do Expediente e das PropositurasPauta do Expediente e das Proposituras    
    

Projeto de Lei nº. 016/11, o qual Dispõe sobre a extinção de cargos e vagas do 

Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro; 

 

Projeto de Lei nº. 017/11, o qual Cria cargos e vagas no Quadro de Pessoal da 

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro; 

 

Projeto de Lei nº. 018/11, o qual Autoriza o Executivo Municipal a conceder 

subvenção social à A.E.U.S. – Associação dos Estudantes Universitários 

Santarritenses de Santa Rita do Passa Quatro; 

 

Requerimento apresentado pelo Sr. Vereador Paulo César Missiatto, número: 

004/11, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o 

Plenário, que seja requisitado ao Chefe do Executivo toda a documentação 

referente ao próprio municipal denominado “Professor Rômulo Bortolini”, que 

está sendo construído na Rua José gracioso, s/n; 

 

Requerimento apresentado pelo Sr. Vereador João Roberto Alves dos Santos 

Júnior número: 005/11, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais 

e ouvido o Plenário, Votos de Aplausos e Congratulações aos idealizadores do 

“Bloco dos Moles”; 
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Requerimento apresentado pelo Sr. Vereador João Roberto Alves dos Santos 

Júnior número: 006/11, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais 

e ouvido o Plenário, Votos de Aplausos e Congratulações à Equipe do “Santa 

Hora Promoções e Eventos” Dalson Viviani, Eros Torrezan Viviani, Eldes 

Torrezan Viviani e Wilson Zorzi Junior, pelo sucesso do carnaval que 

promoveram nas quatro noites; 

 

Requerimento apresentado pelo Sr. Vereador Luis Roberto Daldegan Bróglio, 

número: 007/11, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e 

ouvido o Plenário, informações ao Chefe do Executivo Municipal, se existe um 

calendário das festas municipais para o ano de 2011; 

 

Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador João Roberto Alves dos Santos 

Júnior, números: 010/11, Indicando ao Chefe do Poder Executivo Municipal 

para que através do departamento competente da municipalidade, seja 

providenciada a poda das árvores em nosso Município; 011/11, Indicando ao 

Chefe do Poder Executivo Municipal para que através do departamento 

competente da municipalidade, seja providenciado, com urgência, a 

colocação de guard rail na estrada que liga Santa Rita - Porto Ferreira, na 

altura da curva onde se localiza a “cava de cascalho”;  

 

Indicação apresentada pelo Sr. Vereador Luis Roberto Daldegan Broglio, 

número: 012/11, Indicando ao Chefe do Poder Executivo Municipal a 

necessidade de criação de cargo de Coordenador Pedagógico junto à rede 

municipal de ensino;  

 

Indicação apresentada pelo Sr. Vereador Marcelo Eduardo Rissato, número: 

013/11, Indicando ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que através do 
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departamento competente, seja providenciada o recapeamento asfáltico na 

Rua Barão de Cotegipe, especialmente no trecho que se inicia no cruzamento 

com a Rua João Lourenço, no sentido cidade/estrada da antiga Vigor; 014/11, 

Indicando ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que através do 

departamento competente, seja providenciada, com urgência, a pintura de 

sinalização de solo PARE no cruzamento das Ruas Visconde do Rio Branco e 

Sete de Setembro; 

 

Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Marcelo Simão, números: 015/11, 

Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para que, através do 

departamento competente, sejam tomadas providências necessárias  no 

sentido de verificar e sanar, juntamente com as instituições bancárias 

credenciadas para o recebimento da fatura de Serviços, Água e Esgoto, da 

municipalidade, o problema na leitura do código de barras, pois existem 

contribuintes que não conseguem efetuar o pagamento nos caixas eletrônicos 

e têm de recorrer ao guichê dos caixas bancários, o que demanda tempo e 

causa desconforto; 016/11, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para 

que, através do departamento competente, sejam tomadas providências 

necessárias para a conclusão da construção da construção do imóvel 

municipal destinado a ser mais uma unidade do CRAS – Centro de  Referencia 

de Assistência Social, localizado na Vila Santa Maria;  017/11, Indicando ao 

Chefe do Executivo Municipal para que, através do departamento 

competente, seja providenciada a retirada de entulhos na área de preservação 

permanente “APP”, localizada próxima ao Centro de Lazer do Trabalhador, 

bem como seja estudada a possibilidade de construção de muro no local;  

 

Indicações apresentadas pela Mesa da Câmara Municipal, números: 018/11, 

Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para que, através do 
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departamento competente, tome providências no sentido de exigir dos 

proprietários do terreno, na esquina da Rua Duque de Caxias com a Avenida 

Severino Meirelles, uma definição sobre se vão construir no local, caso 

contrário deverão construir muros na referida área, que há tempos está 

cercada apenas por tapumes; 020/11, Indicando ao Chefe do Executivo 

Municipal para que, através do departamento competente, exija da Comissão 

responsável pela INTERMED para que tragam banheiros químicos para as 

imediações dos locais de competições; 021/11, Indicando ao Chefe do 

Executivo Municipal para que, através do departamento competente 

reivindique junto à Empresa Telefônica, a abertura de um Posto de 

Atendimento aos usuários em nossa cidade; 022/11, Indicando ao Chefe do 

Executivo Municipal para que, através do departamento competente, contrate 

empresa especializada a fim de realizar estudos para o aproveitamento da 

área que  havia sido destinada à ABCAM; 

 

Leitura de telegramas informando a liberação de recursos financeiros do 

Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação;  

 

Ofício nº 11/11, autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual  envia resposta às 

Indicações de números 01, 02 e 07/2011. 
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Pauta da Ordem do DiaPauta da Ordem do DiaPauta da Ordem do DiaPauta da Ordem do Dia    
    
    

Discussão e Votação Única do Projeto de Lei número: 003/11003/11003/11003/11, de autoria do Sr. 

Prefeito Municipal, o qual Dispõe sobre a prevenção e o controle da 

transmissão e a atenção básica à saúde nos casos de dengue no Município de 

Santa Rita do Passa Quatro e dá outras providências. 

 

Segunda Discussão e Votação do Projeto de Complementar nº. 001/11 de 

autoria da Mesa da Câmara Municipal, o qual Altera a redação do Artigo 2º da 

Lei nº.  2.811, de 04 de março de 2009. 

 

Leitura do Requerimento de autoria do Ver. Luis Roberto D. Broglio, Membro 
da Comissão de Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública, 

solicitando Vistas no Processo do Tribunal de Contas, sob o nº. 2535/026/07, 

bem como do Despacho do Presidente da Câmara Municipal.    
    
    

 

 

    
 

 


